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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ 

 

У сучасних умовах господарювання питання діагностики фінансового стану набуває особливо 

важливого значення для всіх ланок господарської системи. Адже, без точної оцінки фінансово-

господарської діяльності підприємства неможливо визначити ефективні шляхи його подальшого 

розвитку. Діагностика фінансового стану підприємства важлива як для управлінського апарату  

підприємства, так і для його акціонерів, банківських установ, фінансових служб, територіальних органів 

управління тощо. 

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів 

системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів 

і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання 

фінансових ресурсів. 

Діагностика фінансового стану підприємства є одним із найважливіших для розуміння вихідної 

точки змін та прорахунку можливих варіантів дій, спрямованих на покращення ефективності 

функціонування підприємства. Серед фінансових проблем підприємства найбільш досліджуваними та 

актуальними є діагностика та оцінка його фінансового стану та шляхи його покращення. Діагностика 

фінансового стану підприємства показує результат діяльності підприємства, визначає його слабкі та 

сильні сторони та виявляє напрямки подальшого розвитку. Специфічність оцінки рівня фінансового 

стану зумовлює необхідність врахування оцінювальних фінансових параметрів з різним ступенем впливу 

на результуюче рішення. 

Систематична та усебічна діагностика фінансового стану підприємства уможливить критичну оцінку 

фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці – за ряд 

періодів, дасть змогу визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та способи ефективнішого 

використання фінансових ресурсів. 

На сьогодні існує велика кількість методик для діагностики фінансового стану підприємства. Серед 

провідних вчених, які зробили значний внесок у методологію діагностики фінансового стану, слід 

відзначити таких науковців, як: Л.Аврамчука, Л.Бабич, І.Балабанова, Є.Бикової, І.Бланка, Є.Брігхема, 

В.Буряковського, Дж.Ван Хорна, О.Василика, І.Зятковського, В.Ковальова, А.Поддєрьогіна, Р.Слав’юка, 

О.Філімоненкова, Ю.Цал-Цалко, А.Шеремета та інших.  

У науковій літературі використовують поділ чинників, що впливають на фінансовий стан 

підприємства, на поточні та стратегічні. До поточних чинників відносять ті, що визначили наявний 

фінансовий стан, до стратегічних – ті, що можуть вплинути на досягнення його необхідного рівня. 

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої, 

комерційної і фінансової діяльності. Якщо поставлені завдання в перерахованих видах діяльності 

успішно реалізовуються, це позитивно впливає на фінансові результати фінансово-господарської 

діяльності підприємства.  

Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств, 

оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку 

(доходу) підприємства, які можна виявити тільки на підставі своєчасної й об’єктивної діагностики 

фінансового стану підприємств. 

Систематична та усебічна діагностика фінансового стану підприємства уможливить критичну оцінку 

фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці – за ряд 

періодів, дасть змогу визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та способи ефективнішого 

використання фінансових ресурсів. 

 Для діагностики фінансового стану підприємства доцільно використовувати такі критерії оцінки 

стану фінансових ресурсів підприємства, як: структура фінансового забезпечення діяльності; 

відповідність структури фінансування активам підприємства; склад резервів підприємства. 

Діагностика фінансового стану дає змогу оцінити достовірність поточного фінансового обліку та 

звітності, створює базу для пошуку резервів підвищення рентабельності виробництва, висування гіпотез про 

закономірності та можливість нестійкого фінансового стану, формування становища, в якому стає можливим 

виконання підприємством зобов’язань перед кредиторами та бюджетом. Підсумковим етапом діагностики 

фінансового стану підприємства як підґрунтя забезпечення його економічної безпеки є етап оцінки 

ефективності діяльності підприємства і його відповідних підрозділів із запобігання можливих негативних 

впливів на фінансовий стан підприємства. Цей аналіз здійснюється за методикою оцінки збитків, відвернутих 
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чи яких зазнало підприємство внаслідок реалізації запланованого комплексу заходів щодо забезпечення 

економічної безпеки підприємства в цілому та за рахунок діагностики фінансового стану підприємства 

зокрема. 

Удосконалення фінансового стану підприємства можливе за рахунок збільшення вхідних та 

зменшення вихідних грошових потоків. Підвищення розмірів вхідних грошових потоків можливе за 

рахунок: 

– збільшення виручки від реалізації; 

– продажу частини основних фондів; 

– рефінансування дебіторської заборгованості. 

Скорочення вихідних грошових потоків можливе за рахунок: 

– зниження витрат, які відносяться на собівартість продукції; 

– зниження витрат, які покривають за рахунок прибутку. 

 Основним заходом покращення фінансового стану є збільшення виручки від реалізації. В свою чергу 

розмір виручки від реалізації залежить від: 

– обсягів реалізації продукції; 

– ціни одиниці продукції, що реалізується. 

Щоб збільшити обсяги реалізації, треба максимально активізувати збутову діяльність підприємства. 

Стимулювати збут можна різними методами. Бажаний результат можна отримати наданням знижок 

покупцям, помірними зменшеннями цін, застосуванням масової реклами. Не існує для всіх підприємств 

єдиного рецепта збільшення обсягів реалізації. Тип заходів залежить від особливостей конкретного 

підприємства та обраної ним стратегії маркетингу. Також одним із важливих шляхів удосконалення 

фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів. Це: 

– проведення реструктуризації активів підприємства; 

– сукупність заходів, пов'язаних зі зміною структури та складу активів балансу; 

– перетворення в грошову форму наявних матеріальних та фінансових активів підприємства. 

Шляхами удосконалення фінансового стану підприємства через виявлення прихованих резервів є: 

здача в оренду основних фондів, які не повною мірою використовуються у робочому процесі; 

використання зворотного лізингу. 

Одним із основних напрямів пошуку резервів є зменшення вихідних грошових потоків через 

зниження собівартості продукції та витрат, джерелом покриття яких є прибуток. На кожному 

підприємстві, залежно від його особливостей, можуть бути різними набір факторів, які впливають на 

собівартість. 

Отже, фінансовий стан є найважливішою характеристикою ділової активності й надійності 

підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства та його потенціал у діловому 

співробітництві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів як самого підприємства, так і 

його партнерів. Проведення діагностики фінансового стану підприємства сприяє інформаційному 

забезпеченню всіх учасників виробничого процесу, а саме для розроблення планів і прогнозів фінансовго 

оздоровлення підприємств, мінімізації ризиків за позиками та внесками,диверсифікації відсоткових 

ставок тощо. 

Тому за умов ринкової економіки істотно підвищився інтерес учасників економічного процесу до 

об’єктивної та вірогідної інформації про фінансовий стан підприємства. Покращення фінансового стану 

підприємства можливе шляхом підвищення результативності розміщення та використання ресурсів 

підприємства. При цьому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності на основі 

зростання прибутку й активів, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності. Протее 

потрібно звернути увагу на те, що для кожного підприємства необхідно обирати індивідуальні шляхи для 

покращення фінансового стану та усунення недоліків в його бізнес-процесах. 

 


